تقرير

االجتماع الثاني عشر للجنة االستشارية المتعددة األطراف
تحضيرا ً لالجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
بيت األمم المتحدة ،بيروت 20-19 ،مارس (اَذار) 2019

مقدمة
في إطار اإلعداد والتحضير لالجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ،والمزمع عقده خالل العام  ،2019انعقد االجتماع
الثاني عشر للجنة االستشارية المتعددة األطراف المعنية باإلعداد لبرنامج عمل االجتماعات السنوية للمنتدى ،يومي  20-19مارس
(اَذار)  ،2019وذلك ضمن مسارات الفعاليات للمنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030

للتنمية المستدامة الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في بيت األمم المتحدة في بيروت،
من  19إلى  21آذار/مارس  ،2019وذلك بالشراكة مع المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت في المنطقة العربية ،والحكومة
اللبنانية ،وهيئة أوجيرو لالتصاالت ،وجامعة الدول العربية.
بحث االجتماع اخر المستجدات حول ملف استضافة االجتماع الخامس للمنتدى ،واستعرض ما تم من أعمال تحضيرية قامت بها
الجان الفرعية التي تم تشكيلها بهدف اإلعداد للجلسات الرئيسية حول المحاور األساسية لالجتماع الخامس ،والتي تم االستقرار
عليها خالل االجتماع العاشر للجنة وتتضمن )1( ،النفاذ المجدي لإلنترنت من أجل اإلدماج والتنوع )2( ،األمن السيبراني،
الخصوصية ،الثقة ،والسالم )3( ،التحول الرقمي واقتصاد اإلنترنت )4( ،التمكين المؤسسي والمشاركة في صنع السياسة العامة
الدولية واإلقليمية لإلنترنت )5( ،اإلنترنت وتأثيرها المجتمعي والبشري ،كذلك تم استعراض مخطط أعمال اللجان الفرعية المعنية
بكل من مسار ورش العمل ،وبرنامج منح المشاركة ،واليوم التمهيدي ،ووضع الخطة الزمنية لألعمال حتى انطالق فعاليات
االجتماع الخامس للمنتدى.
الجلسة االفتتاحية
شارك في الجلسة االفتتاحية لالجتماع كل من السيد /أيمن الشربيني ،رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
االسكوا ،والسيد /حازم حزة ،ممثل عن جامعة الدول العربية ،والسيد /شارل شعبان ،رئيس اللجنة االستشارية المتعددة األطراف،
حيث رحب المتحدثون بالحضور ،وتوجهوا بالشكر لكل من أعضاء اللجنة االستشارية وأمانة المنتدى على الجهود التي تم بذلها
خالل الفترة الماضية ضمن اعمال اللجان الفرعية التي تم تشكيلها لإلعداد للجلسات الرئيسية لالجتماع الخامس ،وكذلك اللجان
الفرعية لمسار ورش العمل وبرنامج منح المشاركة واليوم التمهيدي .وعقب ذلك تم استعراض اإلجراءات التنظيمية وجدول

األعمال مع السادة الحضور وتم اعتماد جدول األعمال وفق المرفق رقم ()1
استعراض موقف االستضافة والتواريخ المقترحة والبدائل المحتملة
قام ممثلي كل من جامعة الدول العربية واإلسكوا باستعراض أحدث المستجدات حول ملف استضافة االجتماع الخامس للمنتدى،
والتأكيد على استمرار المشاورات مع الجهات التي كانت قد أبدت رغبة مبدئية في االستضافة ،وأكدت اللجنة على ضرورة ان
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يتضمن التنسيق مع تلك الجهات أعضاء اللجنة االستشارية الممثلين لحكومات البلدان الكائنة بها ،بالنظر لضرورة إلمام ممثلي
حكومات هذه البلدان بمجريات هذا التنسيق منذ مراحله األولى لما له من مردود إيجابي على حفز هذه الجهود والمساعدة في توفير
قاعدة أوسع من الشركاء ،وفي ذات السياق قامت اللجنة ببحث ومناقشة البدائل المتاحة حول تواريخ انعقاد االجتماع الخامس،
والتي انحصرت بين األسبوع األخير من شهر يونيو  ،2019او األسبوع األول من شهر سبتمبر  2019او ارجاء موعد االنعقاد
حتى شهر نوفمبر  ،2019وبالنظر إلى ازدحام االجندة الدولية بعدد من الفعاليات خالل شهر يونيو ونوفمبر ،وبهدف إتاحة فترة
زمنية مناسبة للجهة المضيفة ومنظمي الفعاليات والشركاء لإلعداد الجيد للمحتوى المطروح ولكافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية
المرتبطة باالستضافة ،تم االستقرار على عقد االجتماع خالل األسبوع األول من شهر سبتمبر  ،2019مع اإلشارة إلى المقترح
الخاص بتولي اإلسكوا لمهام استضافة االجتماع الخامس للمنتدى في بيروت في حال عدم الوصول إلى تأكيدات نهائية من أي من
الجهات التي أبدت رغبة سابقة أو غيرها في االستضافة .كذلك تمت اإلشارة إلى أهمية مراجعة وثيقة الشروط المرجعية لمتطلبات
االستضافة ،والعمل على تبسيط تلك المتطلبات قدر اإلمكان ،ونشرها وتعميمها على مختلف الجهات ذات الصلة في المنطقة.
أعمال اللجان الفرعية

تناولت المناقشات مراجعة لمخرجات اللجان الفرعية المعنية باإلعداد للجلسات الرئيسية لالجتماع الخامس للمنتدى وفق المرفق
رقم ( ،)2حيث قام منسقو تلك اللجان باستعراض الموضوعات الرئيسية والفرعية التي سوف تتناولها الجلسات ،والتصور المبدئي
لمنهجية إدارة الجلسات والتوقيت الزمني لها .واتفق الحضور على مشاركة تلك المخرجات عبر القائمة البريدية للجنة االستشارية
إلتاحة الفرصة أمام كافة أعضاء اللجنة لالطالع عليها وابداء الرأي ،حتى يتسنى للجنة الفرعية مراجعة تلك المالحظات قبل
إصدار النسخة النهائية من تلك المخرجات ،وقبل البدء في التواصل مع المتحدثين المقترحين .وفيما يخص قوائم المتحدثين بجلسات
االجتماع الخامس ،اتفق الحضور على تولي كل لجنة فرعية مسؤولية اختيار ثالثة متحدثين من أصل خمسة – حيث تم االستقرار
على وجود خمسة متحدثين كحد أقصى في كل جلسة (من ضمنهم مدير الجلسة) – على أن تتولى اللجنة االستشارية ومنظمتي
المظلة وأمانة المنتدى مهام التنسيق حول اختيار المتحدث الرابع ومدير الجلسة ،وذلك عقب االستقرار على اسم وبلد الجهة
المضيفة لالجتماع الخامس للمنتدى ،نظرا لضرورة مراعاة إضافة عدد من المتحدثين من البلد المضيف خالل االجتماع السنوي.
كما وتم التأكيد خالل النقاش على أهمية التمثيل المناسب لمختلف أصحاب المصلحة والمرأة والشباب ضمن قوائم المتحدثين
بالجلسات الرئيسية لالجتماع .وفي ذات السياق تم بحث مدى فعالية التجارب السابقة في اختيار رئيس لكل جلسة وهو النمط الذي
تم اتباعه في عدد من الدورات السابقة للمنتدى ،وقام األعضاء باستعراض ما يتم خالل االجتماعات اإلقليمية والدولية ذات الصلة
في هذا الشأن ،وعليه تم االستقرار على إمكانية اختيار أحد المتحدثين البارزين لما له من خبرات كبيرة في الموضوعات التي
ستتناولها الجلسة الرئيسية لتقديم عرض رئيسي شفهي ) (Keynote Speechلمدة زمنية تتراوح بين خمسة وعشرة دقائق في
بداية الجلسة ،ومن ثم اتاحة المجال المناسب لكافة المتحدثين لعرض أفكارهم وآراءهم ،مع مراعاة اعطاء مساحة زمنية مناسبة
للتفاعل مع الحضور من خالل طرح األسئلة والتعليقات.
تناولت المناقشات كذلك أعمال اللجنة الفرعية المعنية باإلعداد لمسار ورش العمل ،ومراجعة التصور العام لمنهجية األعمال
والخطة الزمنية المناسبة بداية من اإلعالن عن فتح باب التقدم بمقترحات ورش العمل ،مرورا بعملية التقييم الشامل والدمج
للمقترحات المقدمة ،وحتى اإلعالن النهائي عن ورش العمل التي تم قبولها ضمن برنامج عمل االجتماع الخامس للمنتدى ،وفي
ذات السياق قامت أمانة المنتدى بإعداد مسودة للدعوة العامة للتقدم بمقترحات ورش العمل ونموذج التقديم ومشاركتها مع اللجنة
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الفرعية المعنية بورش العمل .كما تم مناقشة أعمال اللجنة الفرعية المعنية ببرنامج منح المشاركة ،ومراجعة خطة االعمال وتم
مناقشة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للبرنامج والنقاط األساسية التي سيتم االعتماد عليها لتقييم طلبات المتقدمين ،كذلك
تم التأكيد على أهمية تحديد الموارد المالية المخصصة للبرنامج بمشاركة الجهة المضيفة بهدف االستقرار على أعداد المشاركين
الذين يمكن تغطية مشاركتهم من خالل البرنامج.
وكنتيجة للمحادثات والنقاشات التي تمت تم التأكيد بشكل عام على ارتباط أعمال تلك اللجان وإصدار اإلعالنات الخاصة بها،
ارتباطا مباشرا بتحديد الجهة المضيفة لالجتماع الخامس وموعد انعقاده .وكذلك االمر ،وفيما يخص اللجنة المعنية باإلعداد لليوم
التمهيدي ،فقد تم التأكيد على توجيه الدعوة للجهة المضيفة فور اختيارها للمشاركة في إعداد وتنظيم فعاليات اليوم التمهيدي لما
لها من دور محوري في اإلعداد لمختلف الفعاليات التي سيتضمنها هذا اليوم التمهيدي ،مع مراعاة تخصيص المساحة الزمنية
المناسبة للجلسة المعنية ببناء القدرات حول حوكمة اإلنترنت.
وعلى صعيد اخر ،ناقشت اللجنة سبل مشاركة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في فعاليات المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت
والمقرر عقد خالل الفترة  29-25نوفمبر  2019في برلين  -المانيا ،وتم االستقرار على اعداد مقترح لفعالية مناسبة خالل المنتدى
العالمي ،على أن ينسق هذا المقترح كل من السيدة /زينة بوحرب والسيد /هشام أبواليزيد ،على أن يتناول المقترح أحد الموضوعات
ذات األولوية للمنطقة العربية وفقا للموضوعات التي حددتها اللجنة.
شعار االجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
قامت اللجنة باستعراض ومراجعة المقترحات السابقة لشعار االجتماع الخامس للمنتدى ،والموضوعات المرتبطة بها ،وتم
االستقرار على استخدام شعار يسلط الضوء على "الشمول الرقمي" كمحور ذو أهمية كبيرة للمنطقة العربية ،ويأتي كأولوية رئيسية
لها .وتم االتفاق على تأجيل الصياغة النهائية للشعار للمناقشات القادمة ولحين االستقرار على اسم وبلد الجهة المضيفة لالجتماع،
واالنتهاء من الشكل العام لبرنامج عمل االجتماع الخامس للمنتدى.
الخطة الزمنية لألعمال
قامت اللجنة باستعراض مقترحات األعضاء ومنسقي اللجان الفرعية حول اإلطار الزمني لمسار األعمال والخطوات التحضيرية
حتى موعد انعقاد االجتماع الخامس ،وعليه قامت أمانة المنتدى بإعداد مقترح للخطة الزمنية يتضمن عدد من المحطات الرئيسية

بتواريخ أو فترات زمنية محددة لكل منها ،وهو ما تم االتفاق عليه وفق المرفق رقم (.)4
واتفق المشاركون على أهمية تعاون كافة األطراف وااللتزام بكافة التواريخ المتفق عليها ،وخاصة تلك المرتبطة بتحديد منظمتي
المظلة للجهة المضيفة لالجتماع الخامس وتاريخ انعقاده ،نظرا لالرتباط المباشر مع مختلف المسارات التحضيرية األخرى كورش
العمل وبرنامج منح المشاركة واليوم التمهيدي ،باإلضافة إلى الرغبة في إصدار خطاب الدعوة وفتح باب تسجيل المشاركة في
أقرب وقت ،مما يساهم في اتاحة المجال المناسب لكافة الراغبين في المشاركة لالنتهاء من إجراءات المشاركة.
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ختام االجتماع
في ختام االجتماع قام السيد /شارل شعبان رئيس اللجنة االستشارية بتوجيه الشكر لكافة أعضاء اللجنة على المشاركة الفعالة على
مدار أيام االجتماع سواء بالحضور الفعلي أو من خالل المشاركة عن بعد ،وأشاد بالجهد المبذول لمنسقي وأعضاء اللجان الفرعية
المعنية باألعمال التحضيرية لالجتماع الخامس ،ولفريق أمانة المنتدى على دورها النشط في دعم األعمال وتقديم اإلمكانات لتعزيز
كفاءة أعمال اللجنة ،كما توجه الحضور بالشكر والتقدير لفريق عمل اإلسكوا القائم على تنظيم واستضافة االجتماع الثاني عشر
للجنة االستشارية.

المرفقات:
-1
-2
-3
-4

جدول أعمال االجتماع الثاني عشر للجنة االستشارية
مسودة مخرجات اللجان الفرعية المعنية باإلعداد للجلسات الرئيسية
الخطة الزمنية لألعمال
قائمة المشاركين باالجتماع
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)1( مرفق رقم
جدول أعمال االجتماع الثاني عشر للجنة االستشارية
ARAB MULTI-STAKEHOLDER ADVISORY GROUP
13.30-13.45


13.45-14.30

14.30-15.30

TUE 19 March 2019

Opening and Welcom Remarks
Welcome Note, ESCWA, LAS & AMPAC Chair

Session 1: Updates on Preprations


Updates on the Hosting Process of the ArabIGF-V in 2019, Umbrella Orgnization



Updates on Preparation for ArabIGF-V since AMPAC-11, Arab IGF Secretariat

Session 2: AMPAC Working Groups Breakout Session



WG1: Meaningful access for inclusion and diversity, Ms. Zeina Bou Harb, Ms. Fatna El Farsi

(remotely)


WG2: Cyber Security, Privacy, Trust and Peace, Mr. Adel Abdel-sadek



WG3: Digital Transformation and Internet Economy, Mr. Ridha Guellouz, Mr. Hosein

Badran (remotely)

16.00-17.00

Workshops Working Group.

Ms. Zeina Bou Harb

Session 3: AMPAC Working Groups Breakout Session



WG4: Institutional Empowerment and Engagement in Internet Public Policy-Making - Global and
Regional, Mr. Faiçal Bayouli



WG5: Social and Human Impact, Mr. Hafedh Al Yahmadi



WG-Fellowships, Mr. Hazem Hezzah, Mr. Ahmed Farag



WG-Pre-event, Ms.

Mirna Barbar

ARAB MULTI-STAKEHOLDER ADVISORY GROUP
09.30-10.30

WED 20 March 2019

Session 4: AMPAC Disscussion on Working Groups Outcomes (Part 1)


Meaningful Access for Inclusion and Diversity, Ms. Zeina Bou Harb, Ms. Fatna El Farsi

(remotely)

11.00-13.00

13.30-14.30

14.30-15.15

15.15-15.30
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Cyber Security, Privacy, Trust and Peace, Mr. Adel Abdel-sadek

Session 5: AMPAC Disscussion on Working Groups Outcomes (Part 2)


Digital Transformation and Internet Economy, Mr. Ridha Guellouz, Mr. Hosein Badran
(remotely)



Institutional Empowerment and Engagement in Internet Public Policy-Making - Global and
Regional, Mr. Faiçal Bayouli



Social and Human Impact, Mr. Hafedh Al Yahmadi

Session 6: AMPAC Disscussion on Working Groups Outcomes (Part 3)


Workshops, Ms. Zeina Bou Harb



Fellowships, , Mr. Hazem Hezzah, Mr. Ahmed Farag



Pre-event, Ms. Mirna Barbar

Session 7: Disscussion on Final Programme of the Fifth Arab IGF Meeting


ArabIGF-2019 Slogan, Scheduling



Updated Timeline and agreed-upon actions, by ArabIGF Secretariat

Closing of the AMPAC-12 Meeting

مرفق رقم ()2
مخرجات اللجان الفرعية المعنية باإلعداد للمحاور الرئيسية لالجتماع السنوي

عنوان الجلسة
النفاذ المجدي لألنترنت من اجل االدماج والتنوع
وصف الجلسة
ال جدال أن النفاذ األساسي إلنترنت النطاق العريض ال يزال حاجة أساسية لألفراد والمجتمعات في كافة البلدان ال سيما في االقتصاديات النامية والدول
األقل نموا ،فالدراسات تشير إلى الصلة بين زيادة النفاذ لإلنترنت من جانب والنمو االقتصادي على الجانب اآلخر ،فأشارت دراسات دولية 1إلى أن زيادة
 %10في نسبة النفاذ إلنترنت النطاق العريض تنتج عنها زيادة في الناتج العام المحلي ( )GDPبنسبة  %1.21في الدول المتقدمة ،وبنسبة أكبر %1.38
في االقتصاديات النامية.
على الرغم من ذلك ،تشير دراسات أخرى الى أن النفاذ ال يؤدي تلقائيا إلى تحقيق كل الفوائد االنمائية الممكنة بل يحتاج أن يكون مجديا ومفيدا ،فترى أن
انتشار التكنولوجيا الرقمية والنطاق العريض يزداد في البلدان المختلفة اال ان الفوائد االنمائية الستخدامها تتفاوت بشكل كبير ما ينتج عنه ليس فقط الفجوة
الرقمية التقليدية اآلخذة في التنامي وفق تقارير األمم المتحدة ،2بل يمتد أثره إلى ظهور فجوات رقمية جديدة بين البلدان في اإلبداع الرقمي وفي المساهمة
في االقتصاد الرقمي وفي حماية الخصوصية من بين أمثلة عدة.
بالتالي يجب العمل ليس فقط على ربط المستخدمين باإلنترنت بل أيضا على تمكينهم من خالل وتعزيز قيمة اإلنترنت وفتح الفرص الرقمية أمام الجميع
وذلك يتطلب نهجا تشاركيا وتعاونا بين الدول وكذلك أصحاب المصلحة المتعددين لتخطي قضية االستثمار في البنية التحتية الى االستثمار في تنمية القدرات
البشرية وحفز بيئة إب داعية تثري التطبيقات واالستخدامات من وراء ذلك النفاذ ،وتحفيز بيئة ريادة األعمال الرقمية ( )digital entrepreneurshipبما
يفتح آفاق اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة ومتنوعة.

المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات

تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:
 مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها ( 5دقائق)
 يمكن وضع رئيس الجلسة كأول متحدث ويترك له تلخيص الجلسة في النهاية وذلك للزيادة في وقت التفاعل
 عقد ثالث جوالت حوارية مع المتحدثين تتناول التساؤالت المتعلقة بالنقاط الرئيسية للجلسة ( 12دقائق للجولة)
 جولة تفاعل مع الحضور بعد كل جلسة حوارية ( 24دقائق) – توفير فضاء أكثر للحوار على حساب التدخالت
 كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات ( 7دقائق)

1

http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-betweenBroadband-and-Economic-Growth-Minges.pdf
2
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
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النقاط الرئيسية للجلسة
يشمل هذا المحور المواضيع الرئيسية التالية:
 -1من النفاذ التقليدي إلى النفاذ المجدي -ماهية النفاذ المجدي :النفاذ المجدي من حيث توفير بيئة تمكينيه للمستخدمين لخلق المحتوى الذي
يستجيب لجميع حاجيات شرائح المجتمع.
 -2السياسات العامة للنفاذ الشامل :الخطط الوطنية لتوفير االنترنت العالي السرعة والتجارب الناجحة في تغطية تكاليف النفاذ واإلدماج الرقمي؛
 -3الفجوة الرقمية والنفاذ :تحليل طبيعة الفجوات الرقمية في النفاذ بمفهومه األوسع ودور التخطيط االستراتيجي والمبادرات في سد هذه الفجوات
على المستويات الوطني ،واإلقليمي ،والدولي؛
 -4االدماج وازالة معوقات النفاذ للفئات األقل اس تفادة من فرص األنترنت وتمكين المرأة والشباب ودمج كبار السن وباقي الشرائح المجتمعية؛
 -5الشراكات :أدوار أصحاب المصلحة في تحقيق االدماج الرقمي وسهولة النفاذ
-6

النفاذ المجدي والتنمية؛ استعمال االنترنت للنفع العام :التعليم – الصحة – تقديم الخدمات الحكومية

عنوان الجلسة
األمن السيبراني والخصوصية والثقة والسلم
وصف الجلسة
أصبح لقضية أمن الفضاء السيبراني تداعيات كثيرة على الثقة داخل البيئة الرقمية ،والذي اصبح مرفقا دوليا وفي نفس الوقت يتعرض الى مهددات من
جانب فاعلين من الدول ومهددات اخري من جانب الفاعلين من غير الدول ،وهو ما يدفع الى اهمية معالجة تلك التهديدات من اجل تحسين انماط االستجابة
لها وبخاصة مع تص اعد انتهاك الخصوصية والتهديد بعسكرة الفضاء السيبراني ،وهو ما يتطلب جهدا عربيا من خالل المنتدى ليدمج مع الجهود الدولية في
سبيل دعم االستخدام السلمي للفضاء السيبراني ،ومحاولة استكمال الجهود السابقة للمنتدى مع مخرجات المنتدي العالمي لحوكمة االنترنت بباريس ،وذلك
من اجل تطوير سياسات وبناء التوافقات .ومحاولة صياغة رؤية عربية تعبر عن االولويات والمصالح من اجل تعزيز فرص التنمية وبناء السلم في مناطق
النزاع عبر الفضاء السيبراني ،وتشجيع ثقافة التسامح من اجل العيش المشترك.
المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:
مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها ( 5دقائق)
 كلمة افتتاحية لرئيس الجلسة ( 5دقائق)عقد ثالث جوالت حوارية مع المتحدثين تتناول التساؤالت المتعلقة بالنقاط الرئيسية للجلسة ( 15دقيقة للجولة)
 جولة تفاعل مع الحضور بعد كل جلسة حوارية ( 20دقيقة)كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات ( 5دقائق)
النقاط الرئيسية للجلسة







حماية البنية التحتية الحرجة وموارد االنترنت
تحديات بناء الثقة وسبل جذب المستخدمين الجدد
حماية البيانات الشخصية في ظل التكنولوجيات الناشئة
مكافحة الجريمة االلكترونية واالرهاب االلكتروني
الحروب السيبرانية وجهود الحد من التسلح السيبراني
بناء السيادة الرقمية وبناء تحول رقمي آمن
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الشرح التفصيلي للجلسة

 .1حماية البنية التحتية الحرجة وموارد االنترنت
البحث عن حجم التهديدات السيبرانية التي تصيب البنية التحتية الحرجة ،وسبل التعاون بين المراكز الوطنية لألمن السيبراني.
 .2تحديات بناء الثقة وسبل جذب المستخدمين الجدد
سبل رفع الوعي بالمخاطر وبناء الثقة في االجراءات الوقائية وفي التطبيقات من اجل جذب المستخدمين الجدد
 .3حماية البيانات الشخصية في ظل التكنولوجيات الناشئة
دور التشريعات في حماية البيانات الشخصية ،وتأثير إنترنت االشياء والذكاء االصطناعي في االمن السيبراني
 .4مكافحة الجريمة االلكترونية واالرهاب االلكتروني
مواج هة بش الكراهية والخطاب المتطرف والعنيف عبر االنترنت ،ومكافحة االخبار الكاذبة ونشر الشائعات ومكافحة الجريمة االلكترونية ومعرفة
تحدياتها وسبل مواجهتها خاصة بالتحريات االلكترونية
.5

الحروب السيبرانية وجهود الحد من التسلح السيبراني
رصد الجهود التي تقوم بها بعض الدول في سبيل عسكرة الفضاء السيبراني وتطوير اسلحة سيبرانية واستخدامها في الصراع الدولي ،والجهود
الدولية لمواجهة هذا التحول سواء على مستوى القانون الدولي او االتفاقيات الثانية او بتعزيز التعاون في مجال بناء سياسات دفاع سيبراني.

 .6بناء السيادة الرقمية وبناء تحول رقمي آمن
ومن أبرز تلك التحديات ما يتعلق بالعمالت الرقمية وتقنية سلسلة الكتلة ومدى تأثيرها على اداء البنوك المركزية وفرص االستفادة من هذه التقنية،
وقدرة الدولة على فرض ضرائب على الشركات المشغلة ذات النشاط الدولي مثل التواصل االجتماعي الى جانب الضرائب على التجارة
االلكترونية ،واهمية بناء مراكز للبيانات الشخصية واالستثمار فيها داخل الدول للعمل على توظيفها في مجال التنمية ومنع استغاللها من جاب
الشركات الدولية.

عنوان الجلسة
التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي
وصف الجلسة

تدور هذه الجلسة حول موضوعي التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي اللذان أصبحا أساسين لما يأتي الحديث على أسلوب ونموذج النمو االقتصادي في ضل
التطور التكنولوجي المذهل والتنوع الهام في التطبيقات المتاحة مع تأثيراتها ال على المنوال االقتصادي فحسب بل أيضا على النواحي اإلنسانية واالجتماعية.
وستقوم هذه الجلسة بتوضيح المفاهيم الخاصة ب التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية مع استعراض الشروط األساسية للنجاح في تلك
التحوالت من ناحية والنظر في األدوار الممكنة لألطراف الفاعلة في مسار النهوض باالقتصاد الرقمي وتحقيق التحول الرقمي في محيط معولم.
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المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
:دقيقة يمكن تبويبها كما وفقا لما يلي120 تستغرق مدة
) دقائق5-3(  افتتاح الجلة من قبل رئيسها) دقائق8(  وضع المشهد العام للجلسة من قبل مدير الجوار وتقديم أهم نقاط الموضوع متحدثين إلبداء الرأي تغطية مختلف النقاط الرئيسية للجلسة4  أو3  تقديم مداخالت من قبل) دقيقة لكل متحدث15-12( ) دقيقة35(  فتح الباب لتساؤالت ومالحظات المشاركين وتقديم توضيحات من قبل المحاضرين) دقائق7-5(  تلخص المناقشات وطرح أهم االستنتاجات من قبل مدير الحوار) دقائق5(  كلمة االختتام لرئيس الجلسةالنقاط الرئيسية للجلسة
This session will tackle the following main points




What is meant by digital economy in the Arab region
Is digital transformation in the Arab region only about digital technology?
What are key enablers for a national digital transformation towards a flourishing digital economy
a) Regulatory and policies
b) Technical and infrastructure
c) Data sharing and privacy protection
d) Ethical
e) Legal and jurisdiction (trans-border challenges)
Where does the Arab world stand compared to other regions and what are the ambitions of a digital
transformation in the Arab region;
Preliminary conditions and pre-requisite?
a) Access and applications / services?
b) Capacity building?
c) Cyber-trust and security?
d) Data protection regulations and GDPR implementation? (GDPR is very EU specific .. this should be
more generic)
Intra-regional cooperation for Internet governance in the Arab region: potential impact on digital economy
How can the Arab IGF contribute to the promotion of digital economy in the Arab region
For a multi-stakeholder model for digital transformation What would be the role of different stakeholders
How can an Internet governance dialogue/process on national level impact the digital transformation in
Arab countries
Is there some room for an ARABDIG initiative? With what policy challenges to deploying digital strategies
at the regional level.
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عنوان الجلسة
التمكين المؤسسي والمشاركة في صنع السياسة العامة الدولية واإلقليمية لإلنترنت
وصف الجلسة
سيتمحور النقاش بخصوص هذا الموضوع حول محورين اساسين:


محور السياسات العامة لإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي وكيفية صناعتها،



محور التوجهات واإلجراءات التي تتيح الفرصة نحو تمكين أفضل للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة العربية من المشاركة في صنع تلك
السياسات،

مع اإلشارة أنه سيتم العمل على إعادة صياغة عنوان هذا المحور بما يزيل اللبس حول المقصود منه ،مما يساهم في عكس مضمون الجلسة للمتلقي بشكل
أكثر وضوحا ويساعد المتحدثين في تحديد الهدف من مساهماتهم بشكل أفضل ،كما ستتناول الجلسة التوجهات الدولية واإلقليمية لصنع السياسات العامة
واستعراض الجهود التي تبذلها فرق العمل المعنية على المستويين الدولي واإلقليمي كفريق التعاونية المعززة ،وفريق االتحاد الدولي لالتصاالت ،إضافة
إلى فرق العمل المتخصصة ضمن أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمنظمة العربية ،كذلك إمكانية استعراض عدد من التجارب الوطنية لصنع
القرار فيما يتعلق بمجاالت حوكمة اإلنترنت.
المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:


مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها



كلمة افتتاحية لرئيس الجلسة



استعراض مداخالت المتحدثين تتناول النقاط الرئيسية للجلسة



عقد جوالت تفاعلية من خالل أسئلة واستفسارات الحضور



كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات

النقاط الرئيسية للجلسة
.1

محور السياسات العامة لإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي وكيفية صناعتها

.2

محور التوجهات واإلجراءات التي تتيح الفرصة نحو تمكين أفضل للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة العربية من المشاركة في صنع تلك
السياسات

الشرح التفصيلي للجلسة


محور السياسات العامة لإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي وكيفية صناعتها:
سيتم في هذا المحور تقديم الجهات المعنية بالسياسات العامة لإلنترنت وخاصة ما تم التوصل إليه دوليا فيما يتعلق بالتعاونية المعززة ( CSTD,
 ) ITUواآلفاق المستقبلية لهذا الموضوع.



محور التوجهات واإلجراءات التي تتيح الفرصة نحو تمكين أفضل للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة العربية من المشاركة في صنع تلك
السياسات:
سيتم خالل هذا المحور تقييم السياسات العامة العربية في مجال االنترنت واقتراح أفضل السبل لتمكين الدول العربية من لعب دور أكثر فاعلية
لرعاية مصالحها في هذا المجال.
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عنوان الجلسة
التأثير اإلنساني واالجتماعي لإلنترنت
وصف الجلسة
تتناول هذه الجلسة األبعاد اإلنسانية واالجتماعية إلدخال التكنولوجيا واإلنترنت في الحياة اليومية وتأثير ذلك على نمو المجتمعات الذي تعيش ضمن عصر
العولمة واالنفتاح على العالم دون قيود؛ حيث ش ّكلت شبكة اإلنترنت قفزة تكنولوجيّة جعلت من العالم قرية صغيرة و أصبح اإلنترنت من أهم محفَزات التنمية
ونتج عنه استخدامات ضرورية تتجلى بأنواع الخدمات الحديثة وكيفية االستخدام اإليجابي لها ،كما ستتناول الجلسة أهمية اإلنترنت ودوره في النمو
االقتصادي عبر إتاحة مجاالت اإلبداع إضافة الى سبل الحماية من سوء استخدام اإلنترنت.
المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:
-

مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها ( 5دقائق)

-

كلمة افتتاحية لرئيس الجلسة ( 5دقائق)

-

عقد ثالث جوالت حوارية مع المتحدثين تتناول التساؤالت المتعلقة بالنقاط الرئيسية للجلسة ( 15دقيقة للجولة)

-

جولة تفاعل مع الحضور بعد كل جلسة حوارية ( 20دقيقة)

كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات ( 5دقائق)
النقاط الرئيسية للجلسة
يشمل محور األبعاد اإلنسانية المواضيع الرئيسية التالية:
.1

الشباب واإلنترنت – االستخدام االيجابي واالبعاد السلبية الستخدام اإلنترنت (عقائديا ،اخالقيا ،نفسيا ،اجتماعيا) ،وتأثير شبكات التواصل
االجتماعي الشباب العربي.

.2

حماية العالقات األسرية من إدمان األنترنتDetox family from internet addiction .

.3

تمكين المرأة وتفعيل دورها على اإلنترنت.

.4

حقوق األطفال وحمايتهم من سوء استخدام اإلنترنت.

.5

اإلنترنت واألمن المجتمعي

الشرح التفصيلي للجلسة
-

التأثيرات االيجابية والسلبية لإلنترنت على الشباب العربي من الجانب العقائدي واألخالقي والنفسي مع مدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي
على البعد الثقافي والقيمي لدى الشباب على الصعيدين الشخصي واالجتماعي.

-

حماية العالقات األسرية من إدمان األنترنت و مدى تأثيرها على العالقة بين أبناء االسرة الواحدة مقاربة بين Traditional Non
 Connected Homeو  Connected or smart Homeفى بناء وتطوير العالقات األسرية.

-

تفعيل دور المرأة على اإلنترنت وأهميته في ردم الفجوة بين الجنسين.

-

األنترنت واألمن المجتمعي.

-

حماية وتوسيع حقوق األطفال عبر اإلنترنت ودور المجتمع المدني في التوعية من المخاطر واالستغالل.
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مرفق رقم ()3
الخطة الزمنية لألعمال

بيـــــــــــــــان

تاريخ  /مدة زمنية

الجهة المضيفة
اإلعالن عن اسم الجهة المضيفة وموعد انعقاد االجتماع الخامس
إصدار الدعوة العامة للمشاركة في االجتماع الخامس

 30ابريل

3

 3شهور قبل موعد االنعقاد

إصدار مسودة برنامج عمل االجتماع الخامس

شهر قبل موعد االنعقاد

إعداد نشرة المعلومات العامة حول المشاركة

شهر قبل االجتماع

ورش العمل
فتح باب التقدم بمقترحات ورش العمل

 3شهور قبل االنعقاد

مدة التقديم

 6أسابيع

عمليات التقييم والدمج

 3أسابيع

اإلعالن عن المقترحات المقبولة

 5أسابيع قبل االنعقاد

برنامج منح المشاركة
اإلعالن عن التقدم لبرنامج منح المشاركة
مدة التقديم

 3شهور قبل االنعقاد
شهر

مرحلة تقييم طلبات المتقدمين

أسبوعين

اإلعالن عن األسماء المقبولة

عقب اإلعالن عن ورش العمل

الجلسات الرئيسية
ارسال النسخة الحالية لمخرجات اللجان الفرعية لتعليقات أعضاء اللجنة االستشارية
إعداد التصور النهائي للجلسة وقائمة المتحدثين بها (ثالثة متحدثين)

بعد االجتماع ولنهاية مارس

4

 15ابريل

االجتماع القادم للجنة االستشارية
اجتماعات عن بعد للجان الفرعية (إذا دعت الحاجة)
اجتماع عن بعد للجنة االستشارية

منتصف يونيو
األسبوع الثالث من يونيو

 3باإلشارة إلى الموقف الحالي من ال مشاورات حول استضافة االجتماع الخامس ،وبعد التنسيق مع رئيس اللجنة ،تم تأجيل اإلعالن عن اسم الجهة المضيفة
حتى  15مايو 2019
 4بالنظر إلى انعقاد اجتماعات اللجنة االستشارية للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت في الفترة من  11-9أبريل  ،2019تم التنسيق مع رئيس اللجنة على
تمديد فترة تلقي التعليقات وابداء المالحظات على مخرجات اللجان الفرعية حتى  20أبريل  ،2019ويتم االنتهاء من إعداد التصور النهائي للجلسات الرئيسية
وقائمة المتحدثين بها مع نهاية شهر أبريل.
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مرفق رقم ()4
قائمة المشاركين في االجتماع الثاني عشر للجنة االستشارية

قائمة المشاركون بالحضور في االجتماع الثاني عشر للجنة االستشارية (حسب الترتيب الهجائي)
-1

أحمد فرج ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،أمانة المنتدى ،مصر

-2

إيفون سليمان ،وزارة االتصاالت ،لبنان

-3

أيمن الشربيني ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – اإلسكوا ،لبنان

-4

حازم حزة ،جامعة الدول العربية ،مصر

-5

حافظ اليحمدى ،مركز اإلبداع والتعاون التكنولوجي ،تونس

-6

رضا قلوز ،الجمعية التونسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال

-7

زهر بو غانم ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – اإلسكوا ،لبنان

-8

زينة بو حرب ،وزارة االتصاالت ،لبنان

-9

سؤدد محمود ،المركز القومي للمعلومات ،السودان

 -10شارل شعبان ،أبو غزالة للملكية الفكرية ،األردن
 -11عادل عبد الصادق ،مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،مصر
 -12عالن غازي ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فلسطين
 -13فيصل البيولي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،تونس
 -14قصي الشطي ،الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،الكويت
 -15كرستين عريضة ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مصر
 -16ميرنا بربر ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – اإلسكوا
 -17هشام أبو اليزيد ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،أمانة المنتدى ،مصر
 -18وسيلة شامخ ،وزارة البريد واالتصاالت والتقنيات الرقمية ،الجزائر

ثانيا :المشاركين عن بعد في االجتماع الثاني عشر للجنة االستشارية
 -19حسين بدران ،معهد قطر لبحوث الحوسبة ،مصر
 -20عبد الرحمن مطهر ،جمعية اإلنترنت ،اليمن
 -21فاطنة الفارسي ،وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ،المغرب
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